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Aktuálně ze školy
Letošní školní rok byl v jarošovské škole zahájen jako tradičně 1. září. Místní školu navštěvuje celkem 43 žáků. Změna nastala ve vedení školy. Paní ředitelku Mgr. Martinu Plášilovou, která nastoupila na mateřskou dovolenou, dočasně nahradí ve funkci Mgr. Eva Vlková. Současně s touto změnou přichází nová slečna učitelka Mgr. Pavlína Holická, která k nám dojíždí z Nové Včelnice.
Již 11. září byla zahájena plavecká výuka. Žáci z 3. a 4. třídy dojíždí každý čtvrtek do jindřichohradeckého bazénu, kde pod vedením zkušených plavčíků získávají nové plavecké dovednosti.
Také v tomto roce je připraveno mnoho zajímavých akcí, které mají dětem zpestřit školní docházku.
První proběhla minulý pátek. V rámci "Dne bez aut" jarošovské děti prožily zábavné dopoledne, během kterého se na několika stanovištích věnovaly rozličným činnostem. Na prvním si prověřily své znalosti
z oblasti silničního provozu a dopravních značek. Druhé bylo věnováno výtvarné činnosti, na třetím děti zodpovídaly otázky z oblasti zdravovědy. Na závěr proběhl závod na koloběžkách.
Dne 23. 9. se uskutečnil výlet do Třeboně. Děti si prohlédly expozici "Lidé a krajina", která jim poutavou formou přiblížila historii rybníkářství a umožnila nahlédnout do zajímavostí z okolní přírody.¨Po výstavě jsme všichni vystoupali na městskou věž, ze které byl pěkný výhled na okolí.
V dohledné době nás čeká projektový den "Podzim na statku". Navštívíme Houbový park v Roseči,
kde prožijeme dopoledne věnované podzimním činnostem završeným výrobou draků.
Všem žáčkům přejeme mnoho úspěchů v tomto školním roce.
Za kolektiv učitelů a žáků
Alena Petrásová

Rozbuší se srdce Jarošova?
Díky iniciativě paní Adély Strojkové a za podpory maminek na mateřské dovolené vznikl zajímavý
projekt nazvaný ŽIVÉ SRDCE JAROŠOVA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ GENERACÍ. S ním se naše obec uchází o získání finančních prostředků z programu POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT MÍSTO, KDE ŽIJÍ Nadace
VIA a Nadace České spořitelny. O co že se to jedná a kdeže vlastně Jarošov své srdce má ? K vysvětlení poslouží část z textu projektu :
„Vybranou plochou je pozemek parcelní číslo 738/1 o výměře 2596m2, který... je ve vlastnictví obce
Jarošov nad Nežárkou. Chceme zde - v samém centru obce pod místním kostelem - postavit odpočinkovou
zónu pro obyvatele Jarošova n.N. a přilehlých obcí. Kolem tohoto místa denně projde většina obyvatel Jarošova, ať už cestou na poštu, do školky či školy, do obchůdků a na autobus. Je tak místem, které se samo
nabízí k setkávání přátel, posezení, popovídání či odpočinku pro starší občany a zastavení pro maminky
s dětmi či prarodiče s vnoučaty cestou z nákupu. Na okraji tohoto pozemku stojí klubovna místních mladých hasičů, kteří by upravený prostor mohli využít při svých venkovních aktivitách a kteří zde do budoucna chtějí zrekonstruovat svou klubovnu a postavit tréninkovou dráhu. V zimě je kostelní kopec tradičně využíván dětmi předškolního a školního věku jako dráha na sáňkování. V současnosti je tato plocha pro odpočinkovou zónu nevyužitá, pomineme-li nevyhovující klouzačku a staré lavičky...“
Zda tento projekt osloví hodnotitelskou komisi, se rozhodne začátkem listopadu. V případě úspěchu
mají jeho zpracovatelé velký zájem na účasti co nejširší veřejnosti. Proto bychom vás pak rádi požádali o spolupráci a vyhlásili anketu Jak si představuji podobu odpočinkové zóny pod kostelem. Přivítáme, když svými
návrhy a podněty přispějí dospělí i děti. Bližší informace o celé akci se dozvíte v průběhu listopadu. Svoji
představu o využití daného prostoru si ale můžete udělat už teď. Protože, jaká nakonec bude odpověď na
otázku v titulku tohoto článku, hodně záleží i na Vás.
Milena Kodýmová
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Víte, že..... ???
na vaší poště v Jarošově nad Nežárkou můžete kromě klasických poštovních služeb
1. založit PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem
2. založit STAVEBNÍ SPOŘENÍ a vyřídit poskytnutí úvěru
3. uzavřít pojistky nejen domácností, staveb, ale i životní pojistky, ať už kapitálové nebo Sluníčko, Dynamik či KOMBInované vkladové pojištění
4. založit vkladní knížky, osobní či podnikatelské účty, požádat o poskytnutí úvěru nebo kreditky atd.?
Čím více budete „vaší“ poštu, ať už podáváním zásilek, placením složenek nebo zakládáním výše uvedených produktů využívat, přispějete i Vy k jejímu vyššímu vytížení.
I Česká pošta s.p. je nucena chovat se tržně a bude muset omezovat otevírací hodiny pro veřejnost či
některé provozovny dokonce zrušit.
Hana Ondřejová
vedoucí pošty Jarošov nad Nežárkou

Nové hodiny pro veřejnost na poště
A je to tady! Změny v poštovnictví se od 1. října tohoto roku dotknou i naší obce. Nedošlo sice na
nejhorší, naše pošta zůstane zachována, ale provozní hodiny se přece jen omezují, a to následovně:
8 – 11 hodin
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8 – 9,30 hodin
15 – 16,30 hodin.
středa
Toto nepopulární celorepublikové opatření se asi málokomu líbí, hlavně těm občanům, kteří dojíždějí do zaměstnání a naši poštu budou moci jen obtížně využívat, nicméně je neměnné. Je dobře, že služby pošty zůstanou dosažitelné alespoň pro ty, kteří se v uvedených hodinách v obci zdržují.
redakce

Vážení spoluobčané
Každou středu od 16 do 18 hodin si můžete na Obecním úřadě v Jarošově nad Nežárkou nechat poradit v oblasti majetkového pojištění, životního pojištění, spoření a investic.
Zároveň mohu zprostředkovat darovací smlouvy či kupní smlouvy.
Na Vaši návštěvu se těší :
Ilona Kešnarová, roz. Raušová
Jarošov nad Nežárkou 190
tel. 724 725 736
e-mail: ikesnarova@cpoj.cz

Sauna
bude zahájena ve čtvrtek 2. října 2008 a provozována takto:
muži – čtvrtek
ženy – pátek

od 18 hodin
od 20 hodin

těší se na Vás
Martina Rakušanová
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